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БАЧКА ТОПОЛА
Општинска управа Бачка Топола – Одељење за просторно планирање, урбанизам,грађевинарство,
заштиту животне средине,комунално-стамбене послове и привреду, на основу члана 8ђЗакона о
планирању и изградњи ''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09 исп., 64/2010 одлука-У.С., 24/2011,
121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), члана 44.
став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени
гласник РС'', број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана39. и 136. Закона о општем управном поступку
(''Службени гласник Р.С.'', број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), члана 15. Одлуке о
општинској управи Бачка Топола (''Сл. лист Општине Бачка Топола'', број 19/16) и на основу Решења
о овлашћењу, број 1-13/2017 од 12.07.2017. год., доноси:
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ се захтев, бројROP-BTP-11856-IUP-1/2019привредног друштва''KITE'' D.O.O.
Novi Sad, МБ: 21238856, ПИБ: 109765089 са седиштем у Новом Саду, Булевар Слободана
Јовановића, број 4., заступаног по пуномоћнику Ринд Анзелму из Бачке Тополе, за издавање
употребне дозволе за објекте логистичког центра изграђене у првој и другој фази изградње у Бачкој
Тополи, накатастарској парцели,број 6133/3 к.о. Бачка Топола-град., услед неиспуњености
формалних услова.
О Б Р А З Л О Ж Е ЊЕ
Привредно друштво''KITE'' D.O.O. Novi Sad, МБ: 21238856, ПИБ: 109765089 са седиштем у
Новом Саду, Булевар Слободана Јовановића, број 4., поднело је дана 08.05.2019. год., захтев преко
пуномоћника Ринд Анзелма из Бачке Тополе, заведен под бројем ROP-BTP-11856-IUP-1/2019, преко
Централне евиденције обједињене процедуре, електронскимпутем,заиздавање употребне дозволе за
изграђенеобјекте логистичког центра изграђене у првој и другој фази изградње у Бачкој Тополи,
накатастарској парцели,број 6133/3 к.о. Бачка Топола-град..
Прегледом приложене документације, надлежни орган је, применом члана 8ђ., став 3.Закона o
планирању и изградњи и члана43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедурe
електронским путем,утврдило да нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву
из следећих разлога:
1. Приликом изградње објеката логистичког центра нису испоштовани услови и мере
заштите животне средине дати Решењем овог одељења број 501-23-18-VI од
27.06.2018. год.
2. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење – ''3'' –Пројекат хидротехничких инсталација, број
30-PZI/2018-3 од фебруара 2019. год., израђен од стране''RIND PROJECT'' ANZELM
RIND PR. BAČKA TOPOLA из Бачке Тополе улица Насерова, број 9., одговорни
пројектант је Дејан Олах дипл.грађ.инж., број лиценце 314 С458 05 и ''ПИО'' –

Пројекат изведеног објекта – ''3'' –Пројекат хидротехничких инсталација, број 27PIО/2019-3 од априла 2019. год., израђен од стране''RIND PROJECT'' ANZELM
RIND PR. BAČKA TOPOLA из Бачке Тополе улица Насерова, број 9., одговорни
пројектант је Дејан Олах дипл.грађ.инж., број лиценце 314 С458 05, нису у складу са
донетим Решењем, број 501-23/2018-I од 27.06.2018. год., од стране овог Одељења и са
Условима за пројектовање и прикључење, број ROP-BTP-35349-LOC-1/2017/WiK од
27.11.2017. год., издатим од стране Ј.П. ''КОМГРАД'' Бачка Топола из Бачке Тополе
улица Матије Корвина, број 18.
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења.
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На ово решење, подносилац захтева може изјавити приговор у
року од 3 (три) дана од дана достављања. Приговор се подносиОпштинском већу, а предаје се овом
одељењу посредством Централног информационог система.
начелник Одељења:

